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Odborné stanovisko kontrolóra MČ k záverečnému účtu 

MČ Košice – Nad jazerom za rok 2021 

 
 V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov podávam stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice – Nad jazerom 

 
 

V zmysle ust. § 9 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, bola účtovná 
závierka MČ Košice – Nad jazerom overená audítorom, ktorý konštatoval, že účtovná 
závierka na základe predloženej súvahy, výsledovky, rozpočtových príjmov a 

výdavkov, rozboru finančného hospodárenia MČ Košice – Nad jazerom verne zobrazuje 
vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu MČ k 31.12.2021. 

 
Programový rozpočet MČ Košice – Nad jazerom bol schválený uznesením 

Miestneho zastupiteľstva č. 126 zo dňa 03.03.2021. V rámci rozpočtového obdobia 

boli realizované II úpravy rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom ktoré boli schválené 
uznesením č. 158 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zo dňa 24.06.2021 a 

uznesením č. 181 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zo dňa  15.12.2021. 
 

Ďalšie zmeny rozpočtu boli na základe uznesenia MiZ MČ č. 126 zo dňa 
03.03.2021 realizované rozpočtovými opatreniami starostky MČ č. 1-19 v období od 
05.03.2021 – 17.12.2021. Schválený rozpočet si vyžiadal úpravy z dôvodu zreálnenia 

príjmov a výdavkov. O zmenách rozpočtu realizovaných rozpočtovými opatreniami 
starostky bolo MiZ MČ informované na svojich rokovaniach.  

 
Opäť musím poukázať na skutočnosť, už ako v predošlých stanoviskách k stavu 

rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce rozpočtové obdobia bolo uvedené, že 

realizácia viac ako 19 rozpočtových opatrení, nie je celkom stabilný prvok 
rozpočtového hospodárenia. Tie sa ale odvíjajú aj od nastavenia mechanizmu 

financovania samospráv zo strany štátu ale aj od potrieb samosprávy ako vyvíjajúce 
ho sa prvku potrieb jej obyvateľov. Ale na druhej strane chcem vyzdvihnúť ako 
pozitívny prvok a stabilizáciu rozpočtového procesu hospodárenia a rozpočtových 

opatrení v predchádzajúcich rokoch, ich podstatné zníženie.  
 

 Aj napriek tomuto faktu považujem za potrebné opätovne uviesť, že aj keď 
finančná samostatnosť MČ, ktorá je vyjadrená rozpočtom a autonómnym finančným 
hospodárením, prejavená v absolútnej samostatnosti pri zostavení a schvaľovaní 

rozpočtu, musí mať na zreteli konštantne riadený rozpočtový proces. To znamená, že 
už pri schvaľovaní rozpočtu musí MČ monitorovať svoje potreby do budúcna s reálnou 

potrebou finančnej politiky a finančných vzťahov. Vtedy bude rozpočet nielen hlavný 
ekonomický nástroj hospodárenia ale hlavne stabilný prvok pri nakladaní s verejnými 
zdrojmi a zrkadlom potrieb obyvateľov, nie neustále sa meniaci nástroj finančnej 

politiky. Ako je dôležité pri tvorbe programového rozpočtu zadefinovanie zámerov 
a cieľov počas celého rozpočtového roku, nemenej dôležité je stabilne ho napĺňať 

s určenými prioritami rozvoja MČ.  
 
 

Záverečný účet MČ bol metodicky spracovaný v súlade so všetkými súvisiacimi 
právnymi predpismi, pri jeho zostavení boli zohľadnené všetky nevyhnutné zákonné 

atribúty. 



 

 
Predpokladané bežné príjmy v roku 2021 boli rozpočtované vo výške 1 373 

367,- € a v priebehu rozpočtového roka upravené na 1 544 968,- €, ktoré MČ 
v rozpočtovom období naplnila na 100,1 % v objeme 1 546 337,- €. V rámci 

zákonnej rozpočtovej metodiky boli bežné príjmy rozpočtované a vyhodnotené 
v kapitolách rozpočtu ako daňové, nedaňové, granty a transfery.  

 

 
V rámci kapitálového rozpočtu v časti kapitálových príjmov boli rozpočtované 

kapitálové príjmy vo výške 50 001,- € v priebehu rozpočtového roku upravené na 
86 706,- € ktoré sa podarilo naplniť na 100% t.j. 86 706,- €. Spracovanie 
a vyhodnotenie príjmových častí hospodárenia MČ korešponduje so zákonnými 

požiadavkami súvisiacimi pri účtovnom uzatvorení rozpočtového obdobia. 

 
 
V oblasti  bežných výdavkov  bol plán stanovený rozpočtom MČ a jeho úpravami 

plnený na 88,6 %, keď oproti plánovaným výdavkom a zmenám v roku 2021 vo výške 
1 461 527,- € výdavky dosiahli skutočnú výšku 1 295 078,- €. Výdavková časť 
vyhodnotenia hospodárenia MČ, plne korešpondovala s plnením úloh celomestského 

charakteru, s prenesenými kompetenciami MČ, výkonom vlastných samosprávnych 
funkcií a správou vlastného a zvereného majetku. Významnou mierou sa na 

predmetnom prebytku prejavili  úsporné opatrenia v programoch rozpočtu MČ ale aj 
epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a opatrenia vlády, ktoré 
neumožňovali naplno realizovať naplánované zámery a aktivity.  

   
Kapitálové výdavky boli celkovo plnené vo výške 149 451,- € čo predstavuje 

95,4 % naplnenia po úprave rozpočtom plánovanej položky vo výške 156 700,- €. 
Predmetné výdavky boli zákonným spôsobom spojené  so správou majetku, údržbou a 
zhodnocovaním majetku obce a majetku tretích osôb /mesto Košice/, ktorý MČ užíva 

na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, poskytovania služieb občianskej 
vybavenosti. 

 
 Ďalej boli kapitálové výdavky realizované v oblasti:  
 

Revitalizácie detského ihriska na ulici Poludníková 

Fitparku na uliciach Baltická - Kaspická - Bukovecká 

Projektovej dokumentácie - Verejné osvetlenie chodníkov na Dneperskej a Levočskej ulici 

Projektovej dokumentácie - Sociálne zariadenie - Trhovisko Ždiar 

Projektová dokumentácie - Rekonštrukcia južného schodiska OC Branisko 

Obstarania osobného motorového vozidla 

Obstarania viacúčelového zametacieho stroja 

Obstarania kopírovacieho stroja na miestny úrad 

 
 

V rámci rozpočtového plánovania v r. 2021 bežného rozpočtu bol predpokladaný 
prebytok, rozpočtu vo výške +11 655,- €, oproti celkovej skutočnosti vo výške + 241 

924,- €. Schodok hospodárenia z kapitálového rozpočtu v objeme -62 745,- €, ktorý 
vznikol z dôvodu realizovaných investícií schválených MiZ MČ bol krytý prebytkom 
hospodárenia z bežného rozpočtu.   

 
 

 



 

Prebytok hospodárenia s celkovými rozpočtovými príjmami, výdavkami je vo 
výške  + 179 179,- €. Na základe hospodárenia MČ nebolo potrebné reálne čerpať 

finančné prostriedky z fondov na financovanie kapitálových výdavkov.  

 

Prebytok rozpočtu celkom vrátane finančných operácií po vylúčení nevyčerpaných 

účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov 2021 dosiahol sumu 250 847,- €. 

Na základe výsledkov hospodárenia sa po schválení rozhodnutia MiZ MČ vráti 
zostatok nevyčerpaných finančných operácií vo výške +71 668,- € v rámci celkového 

prebytku rozpočtu príjmov a výdavkov do mimorozpočtových fondov vo výške 
+179 179,- €.    

 

V rámci vyhodnotenia hospodárenia boli všetky upravované položky relevantne 
a prehľadne zdôvodnené v komentári záverečného účtu obce, ale aj vzhľadom na 
všetky popisované skutočnosti je potrebné uviesť, že obec sleduje v priebehu 

rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva 
zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie 

výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť resp. prebytok bežného rozpočtu ku koncu 
rozpočtového roka, čo sa MČ podarilo aj v rámci celkového rozpočtu ekonomicky aj 
hospodárne a účelne naplniť. 

 
Rozpočtové prostriedky boli použité vo výške a len na účely, na ktoré boli v 

rozpočte MČ schválené. Ďalej je potrebné uviesť, že zmeny rozpočtu schvaľuje orgán 
obce príslušný podľa osobitných predpisov, v prípade MČ je ním miestne zastupiteľstvo 
ktoré na potreby a požiadavky a zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 

reagovalo vlastnými rozpočtovými opatreniami a rozpočtovými opatreniami starostky 
MČ v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 
Z uvedeného vyplýva, že všetky rozpočtové položky rozpočtu boli na základe 

rozpočtového opatrenia /uznesenie o zmene rozpočtu, rozpočtové opatrenia starostky/ 

schváleného miestnym zastupiteľstvom, menené a upravované v súlade so zákonom 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve. 

 

Na základe vecnej inventarizácie pohľadávok /daňové, nedaňové, iné/ 
v MČ Košice – Nad jazerom je ich stav ku 31.12.2021  po účtovných opravných 

položkách vo výške  2 493,- € čo predstavuje oproti vykazovanému stavu k 
31.12.2020 pokles o čiastku 1 145,- €. Krátkodobé záväzky mestskej časti 

k 31.12.2021  sú 6 452,- € a ich účtovný stav je totožný so stavom inventarizačným.   

 

 

Celkový výsledok hospodárenia bežného rozpočtu MČ Košice – Nad 

jazerom za rok 2021 je prebytkový. V prípade potreby by bol kapitálový 
rozpočet na výdavkovej strane  krytý prevodmi z peňažných fondov ako 

finančnými operáciami ale to nebolo potrebné z dôvodu prebytku z bežného 
rozpočtu ktorým bol vykrytý schodok na strane kapitálového rozpočtu. Vďaka 

ekonomicky rozumnej investičnej činnosti a úspore v rámci bežného 
hospodárenia dosiahla MČ za rok 2021 prebytok hospodárenia rozpočtu 

príjmov a výdavkov vo výške + 250 846,- €.  Táto skutočnosť z hľadiska 
správy obce, finančných investícií, kapitálových, bežných výdavkov a 

zostavenia rozpočtu poukazuje na efektívne finančné plánovanie a hospodárne 
fungovanie.  



               To je dôležité pri zostavovaní reálnych príjmov a výdavkov 

rozpočtu ako základu finančného hospodárenia obce v danom rozpočtovom 
roku, ale aj do budúcich období. Takéto hospodárenie je dôležité aj z dôvodu 

potreby využitia mimorozpočtových zdrojov v budúcich rozpočtových 
obdobiach pri  zabezpečení potrieb obyvateľov MČ s prihliadnutím na 

neočakávané ekonomické dopady. 
 

 

V rozpočtovom roku 2021 MČ nesplácala ale prijala na základe uznesenia 
MiZ  č. 109 zo dňa 29.10.2020 návratnú finančnú výpomoc poskytnutú MF SR 

vo výške 45 675,- €, ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2020. Návratná finančná pomoc je splatná o 4. roky a MČ prvú splátku 

uhradí v r. 2024. Uvedenú finančnú výpomoc na základe ukazovateľov dlhu vo 
výške 3% MČ uhradí z vlastných zdrojov.  

 

 

MČ Košice – Nad jazerom v súlade s ust. zák. č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, vykonala inventarizáciu vlastného 

majetku obce a majetku v správe MČ ku dňu riadnej účtovnej závierky, t. j. k 
31.12.2021. Súčasťou inventúry boli aj pohľadávky, záväzky a účty MČ. Pri 

inventúre nebol zistený inventarizačný rozdiel. 
 

 
Záverečný účet MČ bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým a tým bola podľa § 9 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

splnená zákonom stanovená povinnosť. 
 
 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam MiZ MČ Košice – Nad 
jazerom vyhodnotenie finančného hospodárenia MČ Košice – Nad jazerom a záverečný 

účet MČ  Košice – Nad jazerom, 

                 
                      

 

po prerokovaní schváliť bez výhrad. 
 

 
 

 

 

V Košiciach dňa 13.06.2022                                                                                                                                                                            

Patrik Géci, 

kontrolór MČ 


